
ÚLTIMAS UNIDADES 
Á VENDA



STARCK

Philippe Starck é conhecido no mundo 
pela sua inteligência e habilidade no 
design.
Starck é responsável pela criação dos 
interiores dos hotéis mais admirados e 
revolucionários, desde o Delano em
Miami até o Hudson em Nova York.
Reinventa objetos, manipula o espaço e 
inspira uma maneira de viver.
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Área total 71,5 m2 com vista para a península e a Brava. 

Uma garagem. 

Revestimento em mármore em rolamentos, pisos e banheiros. 

Todos os apartamentos estão mobilados e equipados como estilo yoo 
by Philippe Starck. 

Possibilidade de entrada no sistema exclusivo RENTAL CLUB. 

Preço: USD 245.722

1	suite	de	quarto
1706
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Área total 85,5 m2 com vista para Punta Ballena e a floresta. 

o Uma garagem. 

o Revestimento em mármore em rolamentos, pisos e banheiros. 

o Totalmente equipado e mobilado com design by Phillipe Starck. 

o Possibilidade de entrada no sistema exclusivo RENTAL CLUB. 

o Preço: USD 273.586

1 quarto	e	meio	em	suite
1701
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o Área total 90,5 m2 com vista para Punta Ballena. 

o Uma garagem. 

o Revestimento em mármore em rolamentos, pisos e banheiros. 

o Totalmente equipado e mobilado com design by Phillipe Starck. 

Possibilidade de entrada no sistema exclusivo RENTAL CLUB. 

Preço: USD 301.030.

1	quarto	e	meio	em	suite	+	
2	banhos

1810
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o Área total 111,5 m2 na Avenida Roosevelt. 

Uma garagem. 

Totalmente equipado e mobilado com design by Phillipe Starck. 

Possibilidade de entrada no sistema exclusivo RENTAL CLUB. 

Preço: USD 331.613

2	quartos	+	2	banhos	
403	
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PENTHOUSE



o Área total 293,5 m2 com 3 quartos em suite, mais terraço, deck, 
churrasqueira e jacuzzi. 

2 garagens. 

Totalmente equipado e mobilado com design  by Phillipe Starck. 

Possibilidade de entrada no sistema exclusivo RENTAL CLUB. 

Preço: USD 1.015.599

PENTHOUSE





























• Chave na mão: apartamentos a serem estreados

Rentabilidade anual através do seu ingresso automático no Rental

Club. É um sistema que permite aos proprietários que desejam participar
e que cumpram com certas condições relativas ao equipamento e

decoração de sua unidade, arrendar eficientemente sua unidade de forma

diária, semanal ou mensal. Entre as vantagens se destacam: Obter um

ingresso econômico adicional e um uso flexível do apartamento por parte

do seu proprietário.

Marca com prestígio internacional que assegura uma aplicação que se 

mantém no tempo.

PUNTA	DEL	ESTE











Av. Roosevelt - Parada 8  - Punta del Este – Uruguay
+598 4249 8392 - +598 96 758 575 

ventas@yoopuntadeleste.com
www.yoopuntadeleste.com


